
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI 
 
 

(1) Structura organizatorică a spitalului este aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii.  
(2) Actuala structură se poate modifica ca urmare a unei noi structuri organizatorice 

aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii, la o dată ulterioară prezentului regulament. 
(3) Spitalul este spital clinic judeţean de urgenţă, general, public, în care funcţionează: 
a) secţii/compartimente/secţii clinice distincte pentru tratamentul şi îngrijirea pacienţilor cu 

afecţiuni acute având un regim de spitalizare continuă şi de zi; 
b) UPU-SMURD; 
c) laboratoare medicale; 
d) cabinete de specialitate; 
e) farmacie; 
f) ambulatoriu integrat - adulţi şi copii; 
g) ambulatoriu stomatologie; 
h) serviciul de anatomie patologică; 
i) serviciu de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale; 
j) blocuri operatorii; 
k) sterilizare; 
l) unitate de transfuzii sanguine  
şi cuprinde într-un sistem organizatoric şi funcţional unic următoarele activităţi: 
 
A. Structura activităţii medicale: 
1. Secţiile clinice/secţiile/compartimentele cu paturi (spitalizare continuă şi de zi), blocuri 

operatorii; 
2. UPU - SMURD; 
3. Laboratoare paraclinice; 
4. Compartimente fără paturi; 
5. Serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale; 
6. Farmacie; 
7. Cabinete medicale; 
8. Sterilizare; 
9. Unitate de transfuzii sanguine 

10. Ambulatoriul integrat al spitalului; 
11. Ambulatoriul de specialitate - stomatologie; 
12. Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi 
13. Centrul de hemodializă 
14. Centrul de planificare familială 
15. Serviciul de evaluare şi statistică medicală 

 
B. Structura activităţii auxiliare cuprinde: 
1. ateliere de întreţinere şi reparaţii, centrale şi staţii tehnice; 
 
C. Aparatul funcţional cuprinde: 
1. servicii; 
2. birouri; 
3. compartimente. 
(4) Conform Ordinului Ministrului Sănătăţii structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 

Craiova este următoarea: 
 Secţia clinică dermato-venerologie      
 Secţia clinică medicina muncii      
 Secţia clinică diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice   



 Secţia clinică endocrinologie       
 Secţia clinică reumatologie       
 Secţia clinică gastroenterologie, din care:  

 compartiment medicină internă   
 Secţia clinică medicină internă, din care:   

 compartiment pneumologie    
 Secţia clinică nefrologie       

 comp.dializă peritoneală    
 Secţia clinică neonatologie din care:     

 comp. prematuri      
 comp. TI       

 Comp. clinică neurologie       
 Secţia clinică oncologie medicală      
 Secţia clinică pediatrie I       
 Secţia clinică pediatrie II       

 comp. oncopediatrie     
 Secţia clinică radioterapie cu compartiment medicina nucleară  
 Secţia clinică recuperare, medicină fizică şi balneologie  
 Secţia clinică ATI, din care:       

 comp.ATI copii       
 comp. toxicologie       

 Secţia clinică chirurgie generală I      
 Secţia clinică chirurgie generală II      
 Secţia clinică chirurgie generală III din care:    

 compart. chir. vasculară     
 Secţia clinică chirurgie şi ortopedie pediatrică    
 Secţia clinică chirurgie plastică microchirurgie reconstructivă, din care: 

 comp. arşi       
 Secţia clinică chirurgie toracică      
 Secţia clinică neurochirurgie       
 Secţia clinică obstetrică ginecologie I    
 Secţia clinică obstetrică ginecologie II    
 Secţia clinică oftalmologie       
 Secţia clinică ortopedie şi traumatologie     
 Secţia clinică ORL din care:       

 comp. ORL copii      
 Secţia clinică urologie        
 Secţia clinică chirurgie maxilo-facială     
 Centrul de hemodializă     14 aparate 
 Centru de cardiologie, cu: 

 Secţia clinică de cardiologie, din care: 
- Comp. terapie intensivă coronarieni   
- Comp. cardiologie intervenţională  
- Comp. cardiologie pediatrică    
 Secţia clinică chirurgie cardiacă şi a vaselor mari, din care:  
- Comp. ATI      
- Laborator de angiografie, cateterism cardiac şi cardiologie intervenţională 

 Unitate Primire Urgenţe (UPU)-SMURD 
 Camere de gardă  



 Însoţitori              
 Spitalizare de zi        
 Farmacii 
 Blocuri operatorii 
 Compartiment psihiatrie de legătură 
 Serviciul anatomie patologică: 

 citologie; 
 histopatologie; 
 prosectura; 

 Laborator analize medicale cu punct de lucru în ambulatoriul integrat 
 Laborator explorări funcţionale 
 Compartiment endoscopie 
 Compartiment de genetică medicală 
 Serviciu de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale 
 Laborator medicină nucleară 
 Laborator de radiologie şi imagistică medicală, cu punct de lucru în ambulatoriul integrat 

 CT 
 RMN 
 Comp. radiologie dentară 
 echografie 

 Laborator radioterapie 
 Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie (baza de tratament); 
 Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 
 Cabinet oncologie medicală 
 Cabinet stomatologie (asigură şi urgenţele); 

 
AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI 

 Cabinete medicină internă 
 Cabinet geriatrie şi gerontologie 
 Cabinete neurologie 
 Cabinet oftalmologie – copii 
 Cabinet ORL – copii 
 Cabinet chirurgie şi ortopedie pediatrică 
 Cabinete pediatrie 
 Cabinete chirurgie generală 
 Cabinet recuperare, medicină fizică şi balneologie 
 Cabinet dermatovenerologie 
 Cabinet urologie 
 Cabinet endocrinologie 
 Cabinet ortopedie şi traumatologie 
 Cabinet ORL adulţi 
 Cabinet chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă 
 Cabinet chirurgie maxilo-facială 
 Cabinet oftalmologie 
 Cabinete obstetrică ginecologie 
 Cabinet alergologie 
 Cabinete protezare auditivă 
 Cabinete gastroenterologie 
 Cabinet psihiatrie 
 Cabinet cardiologie 
 Cabinet nefrologie 
 Cabinet neurochirurgie 



 Cabinet radioterapie; 
 Cabinet chirurgie toracică 
 Cabinet medicina muncii 
 Cabinet boli infecţioase 
 Cabinet genetică medicală 
 Cabinet hematologie 

 
AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPORTIVI 

 Compartiment explorări funcţionale 
 Laborator analize medicale 
 Cabinet medicină internă/cardiologie 
 Cabinete medicină sportivă 
 Cabinet ortopedie şi traumatologie 
 Cabinet stomatologie 
 Laborator radiologie şi imagistică medicală 
 Cabinet oftalmologie 
 Cabinet medicină sportivă (antropometrie şi dezvoltare fizică) 
 Cabinet medicină sportivă (diagnostic selecţie aviz medical) 
 Cabinete baze sportive 
 Sală CFM 

 
 Ambulatoriul de specialitate stomatologie adulţi 
 Ambulatoriul de specialitate stomatologie copii 
 Activitate de cercetare- colectiv de cercetare- endocrinologie; 
 Aparat funcţional 

Laboratoarele deservesc atât paturile cât şi ambulatoriul. 
La nivelul spitalului funcţionează: 
 Centrul Regional de Mucoviscidoza, având ca judeţe arondate: Dolj, Gorj, Mehedinţi, 

Olt, Valcea; 
 Centrul de planificare familială; 
 Centrul Clinic Judeţean de Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice; 
 Centrul de glaucom. 
 Centrul Regional de genetică medicală (http://www.geneticamedicala.ro/) 

 
 
 
Secţiile/laboratoarele/serviciile participă activ la implementarea/dezvoltarea sistemului de 

control managerial, implementarea/dezvoltarea procedurilor operaţionale privind sistemul de calitate, 
precum şi a normelor de protecţia muncii, securitate şi sănătate în muncă. 

Actuala structură se poate modifica ca urmare a aprobării unei noi structuri prin ordin al 
ministrului sănătăţii, la o dată ulterioară aprobării prezentului regulament de organizare şi 
funcţionare. 
 


